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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMn iı-.ıNı

Satı|masına karar verilen taşınmazın cinsi. niteliği. kıymeti. adedi. önenıli (iuclliklcti

TAŞINMAZIN KONUM, ULAŞIM VE ÇE,VRE ÖZnll-r,Xİl-nRİ : lıışııınıazlıı, Iznıir ili l}crgan,ıa

İlçesi Ertugurul Mahallesi Musıafa Yazıcı Cad. Orçun lşhanı No: l 0 adrcsinde rer alan .l8 ada 59 parsel

nolu taşınmazın üzerindeki binanın l. Katında l0.15 ve l(,ı: 3, Kalında ]5.]6.27.]().ll..j]: J. Katındı 38

ve 39 ; S.katında 4|,43,46 ve 48 bağımsız bölüm nolu bürolar olup l]crganıa şehir ınerkeziırin ana

caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki çamlı parkın karşısından doğul,a t|t'ığrtı giden Muslafa

Yazıcı caddesine dönülüp 60 m kadar gidildikten sonra sağda Orçuıı lşlrınında ret alan taşıı-ınıazlara

ulaşılmaktadır. Ulaşımı, Cumhuriyet cad. ve Mustafh Yazıcı caddelerindcıı gcçen şchiriçi ttıplu laŞıma

araçları ve yaya olarak sağlanmaktadır. 
'I'aşınmaz Bergaına şehir ıncrkcziıriıı ticari ıöndcn hıı'cketli

caddelerinden olan Mustafa Yazıcı caddesi üzerinde konumlu tılup. çcrıesi Şcık Market. Denizbank

Bergama Şubesi zeminkatları eczane, lokanta vb. işyerleri olan binatarla çci ıilidir.

ANA TAŞINMAZIN ÖZELLiKLER : Davaya konu atla taşlnmaz lir(tığrul nıah. -l ll ada 59 pırscldc

406 m7alanında 'altında sığınağı olan 6 kat lı apartman ve arsası vasıtlıdıı,. l-apu nıüdürlüğü arşiıindeki

dosyasıda: l8/03/20ll tarihli mimari proiesinin mevcut cılduğıı: projesİnc ı(jrc btırlrunı kal+zeınİn kat+

asma kat+ 5 norınal kat şek|inde 8 kat olarak inşa edilen binada l sığınak l bckçi ııdası ile 9 diikkan ve

39 büro olmak üzere 48 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın girİşİ zenıİn kattaıı rc bİııanın |\,lustaf-a

Yazıcı caddesi cephesinden yapılmış olup. numarata.i krokisine görc: btıJıtıııı kıtta sığınak ile 1.2.3

bağımsız bölüm nolu dükkanların bağlantıları: zeının katta bina girişi iIc |.2..-i.-+..i.6.7.8 ',c 9 hağın'ısız

bölüm nolu dükkanIar: asma katta 1.2.3.1.5 bağımsız hölünı nıılu t|ükkaıılıı ın hağlın(ılıı'ı: I . Kiıllı alka

cephede bekçi odası. l0,1l ve l2 nolu bağımsız bölüm bürolar. ön cephedc ise l3.1,1.15 ıc l6 hağlmsız

botiim nolu bürolar: 2. Katta arka cephede l7.18.19.20 ve ön ccphedc 2l.JJ.2|i.24 lıağlınsız hiiliinı ırolrı

büroları 3. Katta arka cephede 25.26.27.28 ve ön cephedc 29.li0.31.32 bağınısız b(iliin'ı ntılrı btirtılaı': 4.

Katta arka cephede 33.34.35.36 ve ön cephede j7.j8.39..l0 hağımsız btililnı nolıı biirolar: 5, Katla ise

arka cephede 4l .42.43.14 ve ön cephede 45.16.47.18 bağlııısız bölüm ııolıı b[irıllaı, hu lunnıaktadı ı,. []ina

dış ön cephesi cam kaplama olup. arka dış cephesi dış cephc sıvası ilc sıvalıtlıı'. f}ina giriŞ kııPısı

altıminyum doğramadır. Binanın zemin katı. pasaj şeklinde oltıp. l .2.3 ı e ,1 hağıııısız höliiııı ııo|u

dükkanlar cadde cephelidir. Bina giriş koridoru ve merdivenler mermcr kaplanıa. ırıcrdiveır korktılukları

demirdir. Normal kat sahanlıkları zemini karo tayaııs kaplaına olup. dıır arları rc lavaıılar sıralı ve

boyalıdır. Bina asansörlüdür. Davaya konu l0.15^l6.25.26.]7.j0.3 l.j].:\8. jq.,l l.+l.+6 rc,l8 baıııııısız

bölüm nolu bürotar olup, hali hazırda bürolar boş durumdadır.

1No,LU TAŞINMAZIN
özellikleri : İzmir İl. Bergama İlçe. tiRl'l.J ĞRLlı. Mahallc,,Kiiı. Jll Adı. 5t.) Paı,scl. J6 Noltl

Bağımsız Bölüm 46 bağımslz bölüm nolu laşlnmaz brüt alanı 27,00 m2 olııp büronuıl giriş kapısı ahŞap,

,eıİini karofayans kaplama. duvarları sıva ve boyalı. pencereleri alüminl tınr doğrama olrıp halihazırda

bürolar boş durumdadır. Ön cephededir.

Adresi : Ertuğrul Mah. Mustafb Yazıcı Cad. ()rcuı-ı işhanı No:l() 5. Kat ,16 Nolu

Bağımsız Bölüm Bergama / İZMİR
Yüz6lçümü ı 2'7.0O m2

Arsa Payı ı ll|
Hissesi : Tam

imar Durumu : 48ada59parse| sayılı taşınmaz l/l00Oölçekli "lJcrgaına Kcıruma Amaçlı lmar
Planı"na girmekte olup. yapılaşma koşulları ist "Blok nizam.6 kat|ı ticarcl ılanı" ıılarak belirlenınişlır

Kıymeti : 122.000.00 Tt.
KDV Oranı : Vol8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında belirtildiği gibidir.
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l. Satış Günü : 18 ()l l]0]3 giinii l l :00 - l l:05 arası
2. Sıtış Günü : l] ()]/2023 günü l |:00 _ l l:05 arası

Satış \cri : ll\Kl Bl:RCAMA lL( E EMNiYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞ|Sl ÖZEL iDARE
işıınıı :. K.\ l N( ):.i0..i ltl RC^NlA iZMiR

2 No,Ll_],IAŞlNMAZ|N
Özellikleri : lznıir il. Bergama ilçe. ERTUĞRUL MahalleiKöy.48 Ada, 59 Parsel,43 Nolu
Bağınısız Biilüın .lj bağını.,ız biilüm nolu taşınmaz brüt alanı 20,0| m2 olup büronun giriş kapısı ahşap.
zenıiııi kaı,oliı_rans kaplan,ııı. rluvarları sıva ve boyalı, pencereleri alüminyum doğrama olup halihazırda
bürtı|aı, boş durunıdadır. Arka cephededir.

Adresi : llfttığrul Mah. Mustata Yazıcı Cad. Orcun lşhanı No:l0 5. Kat 43 Nolu
Bağıınsız tsölüm Bergaına lZMlR
Yüzölçümü : 20.()l ın2

Arsa Payı : l/l
Hissesi : l-aııı
İnıar Durumu : .lE ıtla 59 parsel sayılı taşınmaz l/l000 ölçekli "Bergama Koruma Amaçlı İmar
Plaııı"na girınekle olup. r,apılaşma koşu|ları ise "Blok nizam,6 kaılı ıicaret alanı" o|arak belirlenmiştir.
Kıymeti : 76,()()0.0() TL
KD\' ()rını : 9; l ll

Kal,dındaki Şcrhlcr : l'aptı kaldında belirtildiği gibidir.
l. Sıtış Günü : ltl,()l12()23 günü l l:l5 - ll:20arası
2. Satış Günü : 1-1ı()2/20]3 günü ll:15- ll:20arası
Satış }'cri : llslrl Bl:RGAMA lL('E EMN|YET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞ|Sl ÖzEı- innRE
iSül,^\l _t. K \ l \ı ):i().j Bl lt(i^MA iZMiR

(+) İlgilileı,tabirinc iı,tifak lııkkı salıiplcri de dahildir.
* : llıı ijrlıe[. bıı Y(jncınıcli[ıeıl iiııccki ulgııltıınada kullanılan Örnek 64'e karşllık gelmektedir
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SatlŞ şaltlaı,l :

|- lhalc açık artırnıiı surcti},lc 1apılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden. artırma
taı,ilrintlcıı iinccki gün stıı,ıuna kadar esıtis.uyap.gov.tr adresinden e|ektronik ortamda tek|il
verilebileccktiı,. Brı aılıı,ııııt|ı ıahmin edilcn değerin %50 sini ve rüçhanlı a|acaklılar varsa alacakları
kıp|anıını rc satış gidcrlcı,iııi teçnıek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elcktı,oııik tırtaında birinci trtırııradan sonraki beşinci, günden. ikinci artırma gününden önceki gün

soıruııa kadaı, elcktı,onik ortaıııda teklit'verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%5() sini. riiçhaırlı alacaklılar rarsa alacak|arı toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
aılırana ihalc tılıınuı,, L}ii1,1ı: lhzla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

]- Artırnıaıa işıirık edcceklcrin. tahmin edilen değerin %o 20'si oranında pey akçesi veya bu

ınikıar kadar banka teminat ınekttıbu vernıeleri lazımdır. Satış peşin para iIedir, alıcı isleğinde ( l0) günü

ueçnrcnıck üzerc siire ıeril,..tıilir. [)aınga ıcrgisi. KDV. l/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıyaaittir.
Tellıillık llarcı, taşınıııazııı ıılnıııdan dcığan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan

alacaklıların satış tutarı üzcriııden rüçhan hakları vardır. Cümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tetliflcıindeıı tı][ıa\\cı,ı eş\iı \c akardan alınması lazım gelen resim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra

celiı. )

_'i - ipotck salıihi alıeııklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle laiz
vt gitlcrlgrc ılaiı t,ılaıı iddialiıı,ını dalanağı belgeler ile ( l5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır:
aksi ııkdiı,dc haklaı,ı tapu sieil ile sabiı olnıadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakıır.

_l- Sutış hedeli lıcıııcı,ı vcıa vcrilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İtlas Kanununun l33 üncü

ırıaddcsı gcı,c$iııcc ilıalc ıeslıediliı,. lhaleye katı|ıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihaleııin t'eshinc sebcp olan ıtim alıcılar ve ketllleri tekIif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki

fiırkıun ve tliğcr zaraı,laı,daıı \e a} rıca temerrüt fhizinden müteselsilen mesul olacaklardır. lhale farkı ve

teı]lerrtit tııizi a1 rıca htikıııe lıacct kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu f'ark, varsa öncelikle
(İİK ııı,l261
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teminat bedelinden alınacaktür.

5-Şartname'ilantarihindeniıibarenherkesingörebi|mesiiçindaiıcdcaçıkolupgideriıcrildiği
takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir,

6-Satışaiştirakedenlerinşartnameyi.görmüşvemüııdcrecatınıkabulctnıişsal.ıIacakları.
başkaca bilgi almak isteyenlerin 20261422 Tlmt. sal"ılı dos.va numarası1 la tıiid ürliiğiim ilze başr,tırınaları

ilan olunur.l 6/ l l /2022

ııSeren ATIAYAN
İcra Kilıibi

2l8390

l)

'İ
74

NAKIT
MüDüRLüĞ
N

ATIRlLMAY

(t) ilgililer abirine irtifak hakkı sahipleri
* : Bu ömek, bu Yönetme|ikten önceki uygul

de dahildir.

amada kullanı|an Ömek 6,|'e karşılık gclnıektediı
o}.ıiE
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(liK m. l 26)
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